
Så kom de af sted til Kina 

 

Siden september er både daglig leder af Ældrecenter 

Bronzealdervej i Odder – Bente Markfoged Jensen - og hendes 

mand - ”blæksprutten” Jon Jensen - (læs:  - ham der er formand 

for Hou Fællesforum – Lokalråd for Hou og Omegn, ham der står i 

spidsen, når der hvert år arrangeres Hou Loppemarked og Hou 

Havnefest, ham der opdaterer kalenderen på oplevhou.dk mmm.) – 

mødt rundt i byen med undrende øjne og spørgsmålet: ”- jamen, er 

I ikke kommet af sted endnu?” (jo, sådan spørger vi, selvom det er 

tydeligt, at det ikke er sket). 

Bente har nemlig været på orlov fra sin lederstilling i Odder siden 

01. september, idet hun fra dette tidspunkt har været ansat på 

kontrakt med et Dansk-Kinesisk Konsortium for at medvirke til 

opstarten af et nyetableret ældrecenter i Kina, hvor man ønsker at 



implementere noget af det værdigrundlag, som Bente har skabt på 

Bronzealdervej gennem sin ledelsesstil. 

Uden helt at have tænkt konsekvensen igennem, svarede Jon 

engang sidste år på Bentes henkastede spørgsmål: ”-kunne det 

ikke være spændende………………?”……………”jo,jo, søg du bare den 

udfordring, jeg vil gerne med!” 

Nu var tiden så – efter mange udsættelser – kommet og:  

- torsdag 27. december lettede de fra København Lufthavn 

på en rejse og et ophold som efter planen afsluttes 01. maj 

2016. 

Billedet er taget umiddelbart før Bente og Jon forlod deres hjem på 

Lærkevej, Bente smilende med masser af ”sommerfugle” i  maven, 

og Jon lettende på brillen med kommentaren…….”det skal nok gå”. 

Redaktionen – (læs: Kirsten og Ryan) – har haft kontakt med 

parret i Kina over Face-time.                                                                        

De er godt indlogeret i en dejlig lejlighed på 11. etage…….jo,jo, der 

er elevator.                                                                                                  

De glæder sig til at starte de nye og helt anderledes udfordringer 

op. 

Vi ønsker dem begge HELD og LYKKE i den kommende tid. 

24.12.2015/Kirsten Moric 

 


